
 
 
 
ที่  ศธ  0258/ว 761                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
               ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง 
                  จังหวัดกาญจนบรุี 71000 

                                                            12  เมษายน  2565 

เรื่อง  การรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง 
      รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                    

เรียน  นางสาวรัตติกาล  กรายไทยสงค์ และนางสาวรัตจะรินทร์  เฉิดฉายพนาวัลย์ 

อ้างถึง  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. บัญชีรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการเรียกตัว สังกัด สพม. จำนวน     1     ฉบับ 
 2. รายช่ือโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกฯ  จำนวน     1     ฉบับ 
 3. แบบบันทึกขอสละสิทธ์ิ      จำนวน     1     ฉบับ 

                  ตามที่ ท่านเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ลำดับท่ี 50 - 51 

 เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2564 การประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 และการประชุมครั้งที่ 
11/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้นำตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง            
ผู้ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในสั งกัดสำนั กงานสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา                      
จำนวน 2 อัตรา จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์เลือกสถานศึกษา                   
ที่จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                 
ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. และเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 
2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 

                          (นายโอภาส  ต้นทอง) 
                       ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
โทร.  0-3456-4001   
โทรสาร  0-3462-3007   
นางสาวสาวิณี  สุริยาวงษ์  081-1936101 



ท่ี เลขประจ ำตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือก
ข้ึนบัญชี
ล ำดับท่ี

ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

1 0320146 50 นางรัตติกาล  กรายไทยสงค์
2 0320116 51 นางสาวรัตจะรินทร์  เฉิดฉายพนาวัลย์

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ

บัญชีรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
รำยงำนตัวเพ่ือเลือกสถำนศึกษำในวันจันทร์ท่ี 18 เมษำยน 2565 และเข้ำรับกำรบรรจุแต่งต้ังในวันศุกร์ท่ี 29 เมษำยน 2565



ท่ี โรงเรียน/สังกัด อ ำเภอ ต ำแหน่งเลขท่ี ควำมต้องกำรต ำแหน่ง หมำยเหตุ

1 ร่มเกล้า กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 34036 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
2 ศรีสวัสด์ิพิทยาคม ศรีสวัสด์ิ 33472 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกำญจนบุรี

บัญชีรำยช่ือโรงเรียนท่ีใช้ในกำรบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ลงวันท่ี 6 สิงหำคม 2563

รำยงำนตัวเพ่ือเลือกสถำนศึกษำในวันจันทร์ท่ี 18 เมษำยน 2565 และเข้ำรับกำรบรรจุแต่งต้ังในวันศุกร์ท่ี 29 เมษำยน 2565
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ



 
 

แบบบันทึกขอสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจแุละแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 

 

เขียนที่............................................... 
.......................................................... 

                                         18  เมษายน  2565 

เรื่อง     ขอสละสิทธ์ิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

เรียน    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

  ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดป้ระกาศการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี           
ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี              
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยก าหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาครั้งแรก มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา ในวันที่ 18 เมษายน 2565             
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ช้ัน 3 นั้น 

  เนื่องจากข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) ....................................................................................... 
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับที่....................... ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี            
ลงวันที่  6 สิงหาคม 2563 ขอสละสิทธ์ิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ เนื่องจาก................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

            
               ขอแสดงความนับถือ 
 
   
           ............................................. 

       (..................................................) 
       เบอร์โทรศัพท์.................................................. 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
ส่งหนังสือสละสิทธ์ิมาที่  sawinee29@hotmail.com  หรอืทางโทรสาร หมายเลข 034-564007 
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